
Pöytäkirja 37/2020 

 

Aalto-yliopiston Arkkitehtikilta ry 

Hallituksen kokous 37/2020, 7.12.2020, klo. 18:00 

Paikka: Otakaari 18, 02150 Espoo, sekä Zoom-etäyhteys 

 

Paikalla: 

Puheenjohtaja Julia Hermans 

Yhteisövastaava Anna Uusihärkälä 

Sihteeri Sara Soimasuo 

Rahastonhoitaja Eeva Rosenqvist 

Hupimestari Tiitus Niemenperä 

Hupimestari Emma Numminen 

Fuksikapteeni 2020-2021 Aimi Kärnä 

ISOneuvos 2020-2021 Pinja Sormunen 

Maisterimestari 2020-2021 Aino Hautala 

Opintovastaava Aino Hukkanen 

Tilava Majava Pietari Sulonen 

Viestintävastaava Kuisma Kyyhkynen 

Yrityssuhdevastaava Kaisla Soljanto, saapui kohdassa 3. 
 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:02. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Kaisla Soljanto saapui ajassa 18:05. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Rosenqvist ja      

Aimi Kärnä. 

 



Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

5. Ilmoitusasiat ja posti 

 

Postissa oli saapunut: Tekniikka ja Talous 39 ja 40/2020 sekä          

ArchiMAD 4/2020. 

 

Hallitukselle kuuluu ehkä näin maanantainakin vielä vähän       

wähäWähiksen darraa, ja kouluhommatkin saapuvat hiljalleen      

päätökseensä. Deadlinet saavat kyllä opiskelijaan liikettä! 

 

6. Sektorit 

 

Hallitus otti tiedoksi seuraavat sektoreiden asiat 

 

6.1. Hallinto 

PJ: Wiime wiikko meni Wähistoimikuntaa jelppiessä ja wideoita        

kuvaillessa! Melkoinen puristus mutta kyllä kannatti.      

Harmillisesti käännöksiä (englanniksi) ei yksinkertaisesti     

keritty tekstittämään videoihin. Pelkkää lovea koko Wähis ja        

kova ikävä kaikkia. Wähistirre luovutti killalle itselleen       

tarpeettoman printterin! Roman Tavastilta sain viestiä, että       

Ansiomerkkipinssit on postissa. Huomionosoitustoimikunta    

järjestää tilaisuuden niiden antamiselle. Huomenna vuoden vika       

laitoksen kokous. Paljon byrokratiaa luvassa ennen joulua!  

 

-Toimarihaut päättyy ke 9.12., muistakaa laittaa      

yksityisviestejä! 

-Jääräkummitoiminta-palautteen DL ke 9.12. 

 

Rahis: Laskuja tullut.  

 

 

6.2. Yhteisö 

Killan epäviralliset pikkujoulut, Tonttuafterit, julkaistaan     

pian facebookissa. Kiltavaatteet on lähetetty valmistajalta, ja       

pitäisi päättää jakelua varten paikka ja ajat.  

 

6.3. Viestintä 

 

 

6.4. Yrityssuhteet 

WähäWÄHÄJOULU onnistui menestyksekkäästi ja sponsorit saivat      

näkyvyytensä. Foundationeille on työn alla jouluinen tervehdys       

ja kiitos kuluneesta vuodesta.  

 

6.5. Tapahtumat 



Hiljasta on. Mietitään vielä viimeisiä tapahtumia vuodelle ja        

valmistellaan seuraajia. 

 

6.6. Uudet opiskelijat 

FTMKn joulukalenteri parhaillaan käynnissä ja paljon ihania       

asioita tulossa. Mahdollisesti vähän laulua ja sketsejä sekä        

pienimuotoisia tehtäviä. Laittakaa siis seurantaan     

@Fuksitoimikunta instagramissa. 

 

Tällä viikolla vielä syksyn viimeiset kippariwartit sekä ensi        

viikon Fuksijoulun valmisteluja. Muutoin tämä vuosi taitaa       

kipparin osalta olla melkolailla paketissa ja siitä sitten kohti         

ensi vuoden hassunhauskoja fuksitapahtumia! 

 

Kevään orientaatio lähestyy ja siitä pitää alkaa kontaktoimaan        

uusia saapuvia vaihto-opiskelijoita. Arkkitehtuuriin on     

toistaiseksi tulossa viisi vaihto-opiskelijaa, sissareille kaksi      

ja maisema-arkkitehtuurin linjasta ei vielä tietoa.  

 

6.7. Tilat 

AYY:n tilat ovat kiinni 17.1. saakka, niin myös Maja.         

Perehdytystä ei ole vielä pidetty. 

 

6.8. Edunvalvonta 

Vuoden opettaja 2020 julkistettiin wähäWÄHÄJOULUssa, hän on       

Matleena Muhonen!  

 

Halloped-valinnat on ARTSin osalta tehty mutta ei vielä        

julkistettu. Valintaryhmän tapaamisessa perjantaina käsiteltiin     

ARTSin akateemisen komitean, opetuksen johtoryhmän, Leadership      

teamin ja Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijajäsenten hakemukset      

(joista viimeisessä jääväsin itseni). Laitoksen ryhmään tuli       

huima määrä hakemuksia! 

 

Tänään aamusta käytiin kattava ja hedelmällinen keskustelu       

arviointiin liittyen Koulutusryhmässä! Viisi opettajaa esitteli      

oman kurssinsa arviointimatriisin ja kritiikkikäytännöt. Koko      

ryhmä oli pitkälti yhtä mieltä siitä, että arviointiperusteiden        

on oltava selkeästi jäsennellyt, ja huolellinen palaute on sekä         

opettajan että opiskelijan edun mukaista. 

 

Sovimme juuri opintopsykologi Paula Sjöblomin kanssa, että       

pakollisille kandikursseille suunniteltua hyvinvointi- ja     

itsetuntemusvalmennusta aletaan kehittämään vuoden alussa! Jee!      

Lähden itse mielelläni mukaan. Lisäksi katsotaan mukaan ensi        

vuoden edunvalvonta- ja hyvinvointitoimijoita. 

 



7. Talous 

 

Hallitus hyväksyi seuraavat laskut ja kulunkorvaukset: 

 

Accountor Finago Oy, 32,23€ (Procountor-palveluvelotus) 

AYY, 8€ (parkkipaikka) 

Pukuteollisuus Oy, 6281,59€ (Haalarit) 

Antti Lammi, 16,38€ (Fuksisitsisimulaattorin ruuat) 

Paul Kasper Luoma, 22,53€ (Fuksisitsisimulaattorin ruuat) 

Pietari Sulonen, 57,96€ (Testamentti-illan virvokkeet) 

Roman Tavast, 845,68€ (Killan Ansiomerkit) 

Fashion Park Oy (Brändivaate), 3722,29€ (Kiltavaatteet) 

 

8. SAFA:n kiltasopimus  

 

SAFA:n opiskelijavastaava Aino Hautala esitteli hallitukselle      

SAFA:n kiltasopimuksen luonnoksen ja siihen tänä vuonna tehdyt        

muutokset. Liite 17. 

 

Esitys: Hyväksytään sopimusluonnos toimikaudelle 2021.  

 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 

 

9. Hallituksen Viimeinen ehtoollinen 

 

Koronarajoitusten kiristyessä kaikkien kokoontumisien    

järjestäminen on etenkin Uudellamaalla vastoin suosituksia.      

Tästä syystä kokouksessa 31/2020 tehty päätös hallituksen       

Viimeisen ehtoollisen järjestämisestä joudutaan keskustelemaan     

uudelleen.  

 

Killan ylimääräisessä kokouksessa hyväksyttyyn talousarvioon ei      

oltu budjetoitu rahaa hallituksen Viimeiseen ehtoolliseen, sillä       

killan taloudellinen tilanne näytti epävarmalta vuoden alussa.       

Koska vuoden aikana ei ole syntynyt kuluja       

vuosijuhlaedustuksista, on talousarvio jäänyt niiltä osin      

ylijäämäiseksi. Vuosijuhlaedustaminen on samalla toiminut myös      

hallituksen virkistystoimintana, josta hallitus on tänä vuonna       

jäänyt paitsi. 

 

Kokoustauko alkoi ajassa 19:35. 

Kokoustauko päättyi ajassa 19:39. 

 

Esitys: Hallituksen Viimeistä ehtoollista ei järjestetä 31/2020       

kokouksessa päätetyssä ajankohdassa, vaan se siirretään vuoden       

2021 puolelle. Käytetään osa vuoden 2020 vuosijuhlaedustamiseen       

budjetoidusta rahasta hallituksen Viimeiseen ehtoolliseen heti      

kuin tilanne sallii. 



 

Päätös: Kilta ostaa 715€:n lahjakortin Passio keittiö ja        

baariin, jolla kustannetaan illallinen hallituksen jäsenille.      

Raha käytetään edustusbudjetista. Viimeinen ehtoollinen     

siirretään vuoden 2021 puolelle. 

 

10. Kiltatuotteiden toimittaminen tilaajille 

 

Hallitus päättää päivämäärät, jolloin kiltalaisten on      

mahdollisuus noutaa tilaamiaan kiltatuotteita (kiltapaita tai      

kangaskassi) tai ostaa muita kiltatuotteita: uusia laulukirjoja,       

kiltanauhaa ja haalarimerkkejä. 

 

Päätös: Kiltatuotteita voi noutaa ja ostaa 15.12. klo 11-14,         

16.12. klo 9-12 ja 17.12. klo 17-20. 

 

11. Nils Erik Wickberg -säätiön opiskelijaedustajan hakeminen 

 

Nils Erik Wickberg -toimikunta etsii riveihinsä      

opiskelijaedustajaa toimikaudelle 2021. Toimikunta vaalii Nils      

Erik Wickbergin perintöä ja järjestää muun muassa       

Wickberg-seminaarin vuosittain erilaisten tutkimusjulkaisujen ja     

tukien ohella.  

 

Päätös: Tiedotetaan kiltalaisille opiskelijaedustajan hausta     

NEW-toimikuntaan. 

 

12. Loppuvuoden kokouksien ja hallinnollisten tehtävien aikataulut 

 

Hallitus keskusteli loppuvuodesta: pöytäkirjojen paperisten     

versioiden allekirjoittamisesta, toimikuntahauista sekä    

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen aikatauluista. 

 

Päätös: 

 

Hallitus pitää vielä kaksi kokousta, 14. ja 21.12. 

 

Pöytäkirjat allekirjoitetaan vuoden 2021 puolella, ja niiden       

liitteet lisätään nettisivuille vuoden loppuun mennessä. 

 

Toimikuntahaku on auki vielä seuraavaan keskiviikkoon (9.12.)       

asti. Hallitus muistuttaa kiltalaisia hausta killan      

viestikanavilla. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus koostetaan tammikuussa, ja      

jokaisen hallituslaisen osuus toimintakertomuksessa tulee olla      



kirjoitettuna 18.1.2021 mennessä. Tilinpäätös koostetaan     

31.1.2021 mennessä. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

Uudet nimikkeet: Hautala, Aimi ja Pinja, keksikää ensi        

kokoukseen! 

Verkkokaupan lahjakortti: Kiltahuoneelle voitaisiin ostaa uusi      

televisio, sillä vanhan liitännät eivät sovi nykylaitteisiin.       

Nykyisen television resoluutio ei myöskään ole riittävä esim.        

kokousten järjestämiseen. Asiasta päätetään myöhemmin. 

Hallituksenwaihto: Järjestetään sovittuun aikaan (9.1.), mutta      

tilanteen mukaan etänä. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:39. 


